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Benvolguts pares i mares,

L'aportació econòmica en concepte de MATERIAL serveix per a tot el curs
escolar. Inclou la realització de determinades activitats culturals i el material
didàctic de les diverses àrees que es consumeix i/o es deteriora amb l'ús.

Àrees com les de Tecnologia, Visual i Plàstica, Ciències de la Natura, Educació
Física, Música, etc., no podrien funcionar o no ho farien amb la qualitat adient
que tots desitgem sense aquesta adquisició constant de material.

Per posar uns exemples, a Ciències de la Natura: material de vidre del
laboratori, material de dissecció, material
microscòpic (portaobjectes,
colorants), reactius químics, bombones de butà, aigua destil·lada i d'altres
productes de laboratori. A Tecnologia: fustes (taulers contraplacats de diverses
mides); material electrònic (estany per a soldadures, plaques i retoladors per a
circuit imprès, resistències, díodes, relés, circuits integrats...); material elèctric
(cablejat variat, portalàmpades, bombetes, interruptors, commutadors,
polsadors, endolls...); material de mecanismes (tires metàl·liques foradades,
motors de corrent continu, suport per a motors, politges, engranatges, visos
sense fi, barres roscades, eixos, reductors per a motors); material de plàstic,
com làmines de polietilè; perfils metàl·lics diversos (U, L, T, O) i de diferents
mides; material variat de ferreteria (visos i cargols, femelles, volanderes, claus,
fulles de serra diverses, barres de cola termofusible, paper de vidre, lubricants,
etc). A les àrees d'Humanitats: els llibres d’algunes optatives o grups específics
d'ús exclusiu dels alumnes i que no han de comprar; els dossiers; les
fotocòpies de textos i activitats, el lloguer i l'adquisició de material audio-visual
(DVD, CD...).

Són només exemples d'una part del material fungible didàctic que repercuteix
en una millor qualitat dels ensenyaments de les diverses àrees.

Us desitgem un bon curs i esperem que els vostres fills i filles aprofitin al màxim
els recursos que tots posem a la seva disposició.

